Informator Gminy Zławieś Wielka

Zapraszamy
do lektury
Otwarcie WDK

20 kwietnia br. nastąpiło otwarcie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Górsku. Mamy
nadzieje, że nowo oddany obiekt będzie służył
pokoleniom mieszkańców przez wiele lat...
Więcej na str. 4
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To jest nasz LOGOTYP!
„Moja Mała Metropolia” – właśnie takim hasłem będzie promować się nasza
gmina w regionie.
Zapewne część z Państwa widziała ten
obrazek już wcześniej i zastanawiała się co
symbolizuje. Od jakiegoś czasu eksponowaliśmy go podczas niektórych wydarzeń kulturalnych. Nowy logotyp i hasło reklamowe
to efekt podjętych działań promocyjnych,
które mają na celu wyróżnić i przedstawić
naszą gminę na zewnątrz. Postać anioła jest
unowocześniona i wyciągnięta z herbu gmi-

ny. Jego lewe skrzydło symbolizuje �agę
Bydgoszczy, natomiast prawe oznacza �agę
Torunia. Kropka, którą na drodze wskazuje
Anioł, ma przede wszystkim odniesienie do
świetnego położenia naszej gminy, tzn. centralnie pomiędzy dwoma dużymi miastami,
jakimi są Bydgoszcz i Toruń. Nie ukrywamy,
że projekt jest także odniesieniem do działań związanych z obszarem metropolitarnym
w naszym województwie. Uważamy bowiem,
że gmina Zławieś Wielka to miejsce, które łączy, a nie dzieli.
PM

Konferencje

W WDK odbyła siękonferencja pod nazwą
„Pobudzenie aktywności społecznej w gminie
Zławieś Wielka. Do udziału w spotkaniu zaproszone zostały stowarzyszenia, organizacje oraz
instytucje pozarządowe.
Więcej na str. 9

Europejski Tydzień Sportu

Już po raz drugi w naszej gminie zorganizowany został Europejski Tydzień Sportu. Impreza ob�towała w wiele wydarzeń zarówno dla
dorosłych jak i młodzieży...
Więcej na str. 10

UWAGA
KONKURS!
W związku z rozpoczęciem akcji
promocyjnej naszej gminy pt: „Moja
Mała Metropolia” mamy dla Państwa
konkurs, w którym do wygrania będzie
zestaw gadżetów gminnych, m.in. kubki, t-shirty, długopisy, torby, smycze.
Państwa zadaniem jest jak najciekawsze uzasadnienie, dlaczego gmina
Zławieś Wielka jest „Moją Małą Metropolią”. Odpowiedzi prosimy nadsyłać
mailowo do 1 września na adres gazeta@zlawies.pl.
Listę laureatów opublikujemy na
naszej stronie internetowej i w kolejnym wydaniu Głosu Gminnego.
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Harmonogram
zebrań w sołectwach
Zapraszamy Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu sołectw. Zebrania wiejskie mają na celu
poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy.
Poniżej prezentujemy terminy spotkań wszystkich
sołectw.

Gimnazjaliści u Wójta
Wzorem lat ubiegłych 26.06 w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wiekiej odbyło się uroczyste spotkanie
podczas którego za wybitne wyniki w nauce zostali
nagrodzeni tegoroczni absolwenci gimnazjów z Górska, Złejwsi Wielkiej i Rzęczkowa. Nagrody osobiście wręczył Wójt Jan Surdyka i Inspektor Oświaty
Małgorzata Kapsa. Wszystkim uczniom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
PM

Data Godz.

Miejsce
zebrania

Stary Toruń

16.08 19.00

Remiza OSP

Górsk

20.08 18.00

Wiejski
Dom Kultury

Zławieś
Wielka

22.08 18.00

Świetlica

Cegielnik

27.08 18.00

Była szkoła
w Czarnym
Błocie

Pędzewo

30.08 18.00

Świetlica

Przysiek

31.08 18.00

Szkoła
Podstawowa

Łążyn

2.09 11.15

Świetlica

Zławieś Mała

4.09 18.00

GOKiS

Czarne Błoto

5.09 18.00

Była szkoła

Gutowo

6.09 18.00

Świetlica
Gutowo

Siemoń

7.09 20.00

Świetlica

Rzęczkowo

9.09 20.00

Remiza OSP

Cichoradz

10.09 18.00

Świetlica
u sołtysa

Czarnowo

12.09 18.00

Szkoła
Podstawowa

Toporzysko

13.09 18.00

Remiza OSP

Rozgarty

14.09 18.00

Była szkoła

Skłudzewo

15.09 18.00

Remiza OSP

Zarośle
Cienkie

17.09 18.00

Była szkoła
EXP32kB
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Wyprawka Szkolna 2012/2013
Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje, że zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca
2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy �nansowej uczniom na zakup podręczników
(Dz. U. z 2012 poz. 706) i Uchwałą Nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka
szkolna”. O do�nansowanie zakupu podręczników będą
mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających
w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:
• klasach I-IV szkoły podstawowej,
• oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim
oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku
szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów.
Do�nansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
• do kwoty 180 zł - dla uczniów klas I- III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I – III
szkół podstawowych,
• do kwoty 210 zł - dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół
podstawowych,
• do kwoty 325 zł – dla uczniów niepełnosprawnych
gimnazjum.
Przyznanie pomocy jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub
innych osób - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub
rodziców zastępczych.
Pomoc w formie do�nansowania zakupu podręczników będą mogli otrzymać uczniowie:

• klas I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin,
w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie
wyższy niż 504 zł netto,
• klas II-IV szkoły podstawowej pochodzący z rodzin,
w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto,
• pochodzący z rodzin niespełniających kryterium
dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora
szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem
uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów,
którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie
może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby
uczniów klas II-IV szkoły podstawowej,
• w przypadku uczniów niepełnosprawnych do�nansowanie otrzymuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Zasady udzielania do�nansowania:
Rodzic składa wniosek w szkole, do której uczeń
będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Do
wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (jeżeli do�nansowanie dotyczy
zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych).
W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie
dochód przekracza 351 zł netto, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
Wnioski należy składać do dyrektorów szkół w terminie nieprzekraczalnym do dnia 7 września 2012 roku
(wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza
uczeń). Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu
realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników
szkolnych przez dyrektorów szkół ma nastąpić do dnia
15 listopada 2012 r.
Inspektor ds. oświaty Małgorzata Kapsa

Ogłoszenie Wójta
Wójt Gminy Zławieś Wielka na podstawie analizy dostępnych materiałów oraz znajdujących się w posiadaniu
urzędu dokumentów, np. złożonych deklaracji podatkowych, porównując je ze stanem faktycznym ustali lokalizację budynków, których właściciele nie dopełnili względem
Gminy wymaganych formalności.
Po dokonaniu takich ustaleń Wójt Gminy będzie kierował
stosowne wnioski do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu w celu zbadania legalności zabudowy
zrealizowanej przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.
Jednocześnie przypomina się, że naruszenie przepisów
Ustawy Prawo budowlane w zakresie obowiązku realizowania
budowy na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, skutkować może odpowiedzialnością karną oraz koniecznością poniesienia wysokich opłat związanych z nielegalnym użytkowaniem budynków mieszkalnych.
W związku z powyższym wzywa się mieszkańców do odbioru budynków.
Proces odbioru budynków zakończony jest uzyskaniem
zaświadczenia zawiadamiającego o zakończeniu budowy lub
uzyskaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie wydanych
przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu.
Jednocześnie po uzyskaniu takiego dokumentu wzywa
się do dokonania formalności meldunkowych.

Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje wszystkich podatników oraz właścicieli nieruchomości, że osoby �zyczne i osoby
prawne zobowiązane są do złożenia właściwemu organowi podatkowemu odpowiednich informacji w sprawie podatku od
nieruchomości o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonych na formularzu w terminie 14 dni od
dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo
wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od
nieruchomości.
W związku z powyższym wzywa się podatników do dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 z późn. zm.). Po upływie wyznaczonego terminu przeprowadzona zostanie kontrola złożonych deklaracji i informacji w celu
zwery�kowania, czy kontrolowani podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Niedopełnienie tego obowiązku i podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym skutkować będzie pociągnięciem
do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10
września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U. z 2007 r. Nr 111,
poz. 765 z późn. zm.). Deklarację należy złożyć najpóźniej do 30 XI
2012 r., po upływie tego terminu przeprowadzona zostanie kontrola złożonych deklaracji.
Wójt Gminy Zławieś Wielka
Jan Surdyka
Zławieś Wielka 02.07.2012
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Zwrot podatku
akcyzowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej nepędowy używany do produkcji rolnej powinien:
• w terminie od 1 do 31 sierpnia złożyć odpowiedni
wniosek do Wójta Gminy (druk dostępny w Urzędzie
Gminy w Złejwsi Wielkiej, p. 12)
• do wniosku należy dołączyć faktury Vat za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione w terminie
od 1.02.2012 r. do 31.07.2012 r.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego
za 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wynosi: 81,70 zł.
Pieniądze wypłacane będą w m-cu październiku
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wiesława Lipińska
Referent d/s podatków

„Kościoły budować
jest trudno,
ale budować trzeba”
Apel księdza para�i
Duszpasterstwo i Rada Para�i Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem „Podwyższenia Krzyża Świętego” w Górsku pragnie poinformować o zamiarze budowy kaplicy �lialnej w zachodniej części Górska.
Teren ten jest zurbanizowany. W budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” i domach jednorodzinnych mieszka około 1600 para�an. W większości są
to ludzie starsi, chorzy i kalecy oraz dzieci i młodzież.
Dotarcie po ruchliwej szosie nr 80 do odległego
o 5 km kościoła para�alnego stwarza wielkie trudności i niebezpieczeństwo.
Kaplica �lialna umożliwi odprawianie mszy
świętej i nabożeństw oraz prowadzenie katechezy,
przyczyni się również do integracji społeczeństwa
lokalnego, a także stworzy warunki do oddziaływań
kulturowych i wychowawczych.
W procesie realizacji budowy bardzo liczymy na
pomoc para�an, sponsorów oraz władz samorządowych i administracyjnych naszej gminy.
Poprzez Społeczną Radę Budowy Kaplicy sprawować będziemy nadzór nad przebiegiem budowy
i �nansowaniem.
Zwracamy się z gorącą prośbą do para�an
o pomoc organizacyjną, techniczną i pracę �zyczną
w dziele budowy kaplicy.
Prosimy również wszystkich o wsparcie �nansowe. Pieniądze gromadzone są na oddzielnym koncie
bankowym.
Specjalne druki wpłat oraz wszelkie informacje
na temat budowy kaplicy można uzyskać w Kancelarii
Para�alnej u Ks. Proboszcza Stanisława Pyzika.
Ks. SP
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Wiejski Dom Kultury
w Górsku o�cjalnie otwarty!

20 kwietnia br. nastąpiło otwarcie budynku
Wiejskiego Domu Kultury w Górsku. W uroczystości wzięły udział władze gminy: Jan Surdyka - Wójt
Gminy, Małgorzata Kutnik - Przewodnicząca Rady
Gminy, Andrzej Walczyński - Radny Powiatu Toruńskiego, Radni Gminy, Dyrektorzy szkół, Sołtysi,
Przedsiębiorcy oraz Przewodniczący Kół Gospodyń
Wiejskich. Starostę Toruńskiego reprezentowała Malwina Rouba – Naczelnik Wydziału Rozwoju
i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego
w Toruniu.
Część o�cjalna rozpoczęła się odegraniem hymnu
państwowego przez Gminną Orkiestrę Dętą pod kierunkiem kapelmistrza Krzysztofa Kędzierskiego. Zaproszonych gości powitała Maria Karpińska - Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Po wystąpieniu Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy,
nastąpiło posadzenie drzew przez Włodarzy Gminy,
jako żywego symbolu wydarzeń tego dnia. W dalszej
części uroczystości nastąpiło przecięcie wstęgi przez
Wójta Gminy, Przewodniczącą Rady oraz Radnego
Powiatu Toruńskiego. Aktu poświęcenia budynku dokonał Proboszcz para�i Górsk ks. Stanisław Pyzik. Po
poświęceniu obiektu Wójt Gminy i Przewodnicząca

Rady wręczyli symboliczny klucz Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej oraz
Kierownikowi Wiejskiego Domu Kultury w Górsku,
jako symbol otwarcia bram do świata kultury.
Po części o�cjalnej obecni goście zostali zaproszeni
do wnętrza budynku na część artystyczną, przygotowaną przez zespół śpiewaczy „Melodia” pod kierunkiem
Dyrektora – Marii Karpińskiej oraz solistki z sekcji wokalnej działającej przy GOKiS w Złejwsi Małej.
Mamy nadzieję, że nowo oddany obiekt przysłuży
się pokoleniom mieszkańców na wiele lat, a życie kulturalne w tym pięknym, nowoczesnym obiekcie będzie
się wartko i owocnie toczyło.
GOKiS
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„Mam 6 lat”

wyróżnienie
dla szkoły z Rzęczkowa!
31.05.2012 r. odbyła się w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy Wojewódzka Gala konkursu
Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia była
Pani Krystyna Szumilas – Minister Edukacji
Narodowej. Konkurs składa się z dwóch modułów: „Sześciolatek w przyjaznej szkole” oraz
„Przyjaźnie z przedszkola do szkoły”. Jego celem jest upowszechnianie najciekawszych form
aktywności rad rodziców sprzyjających adaptacji dzieci sześcioletnich w szkole oraz wsparcie
współpracy między radami rodziców w szkołach
i przedszkolach.
Organizatorem i gospodarzem Gali w Bydgoszczy była pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. W uroczystości wzięli udział
m. in.: Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii
w Ministerstwie Edukacji Narodowej pani Aleksandra Lisek, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes,
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pani Dorota Jakuta. Obecni byli również rodzice i dyrektorzy szkół (m.in. reprezentacja
Rady Rodziców i Dyrektor Szkoły z ZS w Rzęczkowie) i przedszkoli biorących udział w konkursie,
przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy
poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele mediów oraz członkowie Kapituły powołanej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,
która oceniała projekty konkursowe. Uroczystość
uatrakcyjnił występ dzieci z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 8 w Bydgoszczy.
Podczas gali Zespół Szkół w Rzęczkowie otrzymał wyróżnienie pn. „Szkoła Przyjazna 6 latkom”.
ZS Rzęczkowo

Sołtys Rzęczkowa wyróżniona w powiecie!
3 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu podczas V Zjazdu
Sołtysów Powiatu Toruńskiego odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień
w ramach konkursu na „Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego 2011”. Wśród
laureatów konkursu wyróżnienie Zarządu Powiatu Toruńskiego otrzymała
pani Teresa Balicka – sołtys sołectwa Rzęczkowo.

EXP32kB

Byłam naprawdę zaskoczona, jestem sołtysem już trzynasty rok i cieszę
się, że ktoś zauważył i docenił moją pracę. Przez ten okres w Rzęczkowie wiele się wydarzyło m.in. wyremontowana została remiza, zrobiona kanalizacja
i plac zabaw. Dużo ułatwiło także wprowadzenie przez nowe władze funduszy
sołeckich. Już wkrótce ruszy budowa witacza i chodnika w kierunku Łążyna.
Jest jeszcze jednak dużo do zrobienia. Chciałabym aby rozwinęła się agroturystyka, bo nasze sołectwo jest pięknie położone i warto by też inni mogli
podziwiać nasze tereny – komentuje nasza laureatka.
Pani Teresie serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszej, równie owocnej pracy.
PM
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Były cuda, wianki...
czyli Sobótka w Złejwsi Małej

Tylu festynów w przeciągu zaledwie dwóch miesięcy to u nas w gminie dawno nie było. Trudno wymienić nawet część atrakcji, których było niemało. W
naszej gminie odbyły się imprezy: Majówka w Złejwsi
Małej, Festyn Para�alny w Złejwsi Wielkiej, Festyn
Rodzinny w Czarnowie, Festyn Rodzinny w Przysieku, Sobótka w Złejwsi Małej, Festyn Astronomiczny w Przysieku, Piknik Piłkarski z Wisłą Pędzewo
w Złejwsi Małej, Festyn Rodzinny z KHDK w Złejwsi
Małej, Festyn Rodzinny w Górsku, Festyn Rodzinny
w Łążynie, Festyn Rodzinny w Rzęczkowie, Festyn
Rodzinny w Siemoniu.
W sobotę 23 czerwca w am�teatrze w Złejwsi Małej odbyła się współorganizowana przez Urząd Gminy
Zławieś Wielka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu „Sobótka”. Obchody związane z letnim przesileniem
Słońca ob�towały w wiele atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję. Nie zabrakło zarówno części artystycznej jak i zabawy tanecznej, a wszystko to okraszone
lokalnymi przysmakami.
Krótki wstęp przygotował konferansjer – Dariusz
Bereski, aktor Teatru im. W.
Horzycy w Toruniu, który
przybliżył tradycje nocy Sobótkowej. Następnie głos zabrał Jan Surdyka Wójt Gmi-

ny Zławieś Wielka, który powitał przybyłych gości,
po czym na scenę weszły dzieci i młodzież ze szkół
z terenu Gminy.
Mieszkańcy przybyli na Sobótkę mogli usłyszeć
młodych solistów, obejrzeć przygotowany przez uczniów
pokaz mody, uczestniczyć w przemarszu Gminnej Orkiestry Dętej, a także zapoznać się z repertuarem zespołu Melodia, wysłuchać piosenek i obejrzeć układy choreogra�czne przygotowane przez dzieci należące do sekcji
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Seniorzy też mają
swoje święto
29 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Łążynie
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Imprezę, którą zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich
otworzyło przedstawienie dzieci młodszych i starszych ze Szkoły Podstawowej w Łążynie. Po raz kolejny hitem okazał się występ zespołu MELODIA,
który poruszył całą świetlicę. Podczas Dnia Seniora
nie zabrakło Jana Surdyki – wójta, Grażyny Krystosiak – sekretarz, Piotra Pawlikowskiego – radnego,
oraz Bogusława Ziółkowskiego – dyrektora Szkoły
Podstawowej w Łążynie.
PM

śpiewu i tańca w GOKiS.
Podczas gdy na scenie występowali mali i dorośli artyści,
animatorzy sportu oferowali
dobrą zabawę i rywalizację
w przygotowanych konkursach sprawnościowych. Na
młodzież i dorosłych czekały także inne atrakcje, m. in.
możliwość zdobycia karty
wędkarskiej, udział w konkursie przeprowadzonym
przez Klub Honorowych Dawców Krwi oraz możliwość obejrzenia akcji ratowniczej zaprezentowanej
przez Ochotniczą Straż Pożarną z Łążyna.
Późnym wieczorem rozpoczęła się trwająca do
północy zabawa taneczna, podczas której wystąpiły dwa
zespoły - działający przy GOKiS Kamerton oraz Gold
Music z terenu Gminy. W jej trakcie trwały także pokazy choreogra�czne artystów żonglujących ogniem.
GOKiS

Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” w Górsku
31.05.2012 r. w godzinach 10-13 w Górsku przy
drodze nr 80 z okazji Dnia Dziecka odbyła się akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” organizowana od
dziewięciu lat wspólnie przez policjantów drogówki
z Torunia i harcerzy z Górska. Kierowcy, którzy jechali zgodnie z przepisami otrzymywali symboliczne nagrody ufundowane przez Gminę, a ci którzy łamali przepisy dostawali od harcerzy do konsumpcji
czosnek i cytrynę.
Skontrolowano dużą grupę kierowców, wszyscy
poddani kontroli byli trzeźwi. Dwóch kierowców,
którzy na ograniczeniu prędkości do 50 km/h jechali
110 km/h zostali ukarani mandatami. Akcję wizytował Wójt Gminy Zławieś Wielka. Organizatorami akcji byli Krystyna Rębacz, Janusz Błędowski.
JB
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Duża dawka kultury w Skłudzewie
Czy Skłudzewo może być jeszcze piękniejsze?
Może, i stało się właśnie takim 19 maja za sprawą
IV Majowego Spotkania Twórców Kultury i Sztuki
Powiatu Toruńskiego.
Barwny korowód, występy zespołów ludowych
oraz wystawa, a wszystko oprawione piękną pogodą
i przysmakami naszych Pań z Kół Gospodyń Wiejskich sprawiły, że to niezwykłe miejsce świeciło jeszcze pełniejszym blaskiem. 19 maja może także zapisać
się w historii jako kolejny akt pojednania bydgosko-toruńskiego, bowiem w Skłudzewie na zaproszenie

organizatora – Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka pojawił się Starosta Bydgoski Wojciech Parzych.
Nie zabrakło także akcentów związanych z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, bowiem w zaprezentowanym repertuarze pojawił się utwór „Koko, koko,
Euro Spoko”.
Imprezę otworzył przemarsz korowodu z orkiestrą od Pałacu do am�teatru przy stawach. Na miejscu zgromadzonych gości przywitali gospodarze
Państwo Warmbierowie - założyciele Fundacji Piękniejszego Świata oraz Starosta Toruński Mirosław
Graczyk wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu
Toruńskiego Andrzejem Siemianowskim. Następnie
oddano głos Staroście Bydgoskiemu Wojciechowi
Parzychowi, a na zakończenie przemówił Wójt Gmi-

ny Zławieś Wielka Jan Surdyka. Po części o�cjalnej
na scenie jako pierwszy wystąpił zespół Melodia ze
Złejwsi Małej. Ten występ można śmiało zaliczyć do
udanych, bowiem publiczność bardzo entuzjastycznie reagowała na zaprezentowany repertuar.
Oprócz naszego zespołu swoje utwory wykonały także: Zespół Teatru Ludowego ze Skrzypkowa,
Zespół „Arka” z Lubicza, Zespół wokalny „Radość”
z Czernikowa, Zespół wokalny Klubu „Złota Jesień”
z Grębocina, Zespół wokalny Klubu „Lubiczanie”
z Lubicza Górnego, Zespół wokalny Klubu „Dolina
Drwęcy” z Lubicza Górnego, Zespół Wokalny Klubu „Wspomnienie” z Małej
Nieszawki, Zespół przy Klubie
Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” z Czernikowa oraz utwory
ludowe wykonywane przez Kapelę Ludową Braci Kamińskich
z Osieka nad Wisłą w gminie
Obrowo. Twórczość recytatorską zaprezentowali: Jan Manewicz z Czernikowa, Krystyna
Tarka z Szerokopasa oraz Teresa Zakrzewska z Lubicza.
Po części wokalnej otwarta została wystawa, gdzie swoje prace
zaprezentowali Kazimierz Dembowski – rzeźbiarz z Chełmży, Ludwika Hałat – malarka
z Chełmży, Teresa Zielińska –
hafciarka z Chełmży, Klub „Niteczka” z Chełmży, Małgorzata
Górecka z Ryńska – malarka,
Pracownia Rękodzieła Ludowego i Artystycznego MALWA
przy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, wykonujące rękodzieło artystyczne
panie: Eugenia Kowalska z Lubicza Dolnego, Lidia Lankauf
z Lulkowa, Jolanta Kluska z Różankowa, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej w Tylicach,
Dariusz Linowski – rzeźbiarz
z Papowa Toruńskiego, Stanisława Kardas – malarka z Łubianki, Klub Węzełek z Pigży,
Grupa rękodzieła artystycznego działająca przy Gminnym Ośrodku kultury w Małej Nieszawce oraz Juliusz
Lewandowski – rzeźbiarz ze Złejwsi Małej.
Było coś dla słuchu, było dla wzroku, nie zabrakło
także dla podniebienia, a o to zadbały po raz kolejny
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Górska, Złejwsi
Wielkiej i Skłudzewa. Nigdzie nie ma takiego klimatu
jak w Skłudzewie. Kto tego nie zasmakował niech żałuje – zgodnie komentowali licznie zgromadzeni goście.
Wszystkich tych, którzy żałują, że nie mogli pojawić się w Skłudzewie, zapraszamy do obejrzenia reportażu �lmowego, który znajduje się na naszej stronie www.zlawies.pl na kanale ZWW TV
PM
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Artyści szukali
natchnienia
w Skłudzewie
31 lipca 2012r. o godz.17 w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie o�cjalnie została otwarta
wystawa prac artystów biorących udział w X Ogólnopolskim Plenerze Profesjonalistów „Przestrzeń Przyrody - Skłudzewo 2012”. Swoje pracę wybitni artyści
pedagodzy z wyższych i średnich szkół artystycznych
oraz ośrodków edukacji plastycznej Polski i Indii tworzyli od 21 lipca do 1 sierpnia w Skłudzewie.

Plener odbył się już po raz dziesiąty i był doskonałą okazją nie tylko do wzajemnego poznania się
artystów ,ale również wymianie doświadczeń i zapoznaniu się z ideami Fundacji oraz wypracowaniu
pomysłów obejmujących długofalową współpracę.
Wszystkie powstałe prace zostały zaprezentowane na poplenerowej wystawie we wtorek 31 lipca br o
godz.17. Część prac na stałe pozostanie w Skłudzewie
,bowiem zasadą jest, że wybrane przez komisarza pleneru prace wchodzą w skład Kolekcji Skłudzewskiej.
Nowe obrazy i gra�ki eksponowane będą we wnętrzach
zabytkowego ogólnodostępnego pałacu łącząc tradycję
ze współczesnością ,a dzieła plenerowe -rzeźby i instalacje przez połączenie sztuki z naturą spotęgują piękno
XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego i otaczających współczesnych ogrodów Skłudzewa, nieprzerwanie będą oddziaływały i cieszyły mieszkańców ,będą
niespodzianką dla turystów i gości odwiedzających siedzibę Fundacji Piękniejszego Świata .Wszystkie prace
będą materiałem poglądowym podczas warsztatów plastycznych ,w których uczestniczą także uczniowie szkół
i przedszkolacy gminy Zławieś Wielka.
PM
EXP32kB
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Orkiestra gminna
Pięknie grają i wyglądają, są naszą dumą i wizytówką. Gdy zaczynali 8 lat temu swoją działalność,
mało kto przypuszczał, że będą tak ważnym punktem wszystkich ważniejszych obchodów gminnych.
O kim mowa? Oczywiście o Orkiestrze Gminnej
działającej przy Zespole Szkół w Rzęczkowie.
O działalności Orkiestry Gminnej opowiada
Krzysztof Kędzierski, założyciel i instruktor.
Na początku traktowaliśmy to jako przygodę. Zebraliśmy kilku chętnych uczniów i od czasu do czasu
występowaliśmy podczas uroczystości szkolnych. Z czasem jednak nasze koncerty cieszyły się coraz większym
zainteresowaniem i zaczęły przyciągać nowych grających. Po około dwóch latach działalności zostaliśmy
zaproszeni do występów na festynach gminnych i tak
już zostało. Widocznie się spodobało <śmiech >.
W skład orkiestry wchodzą zarówno uczniowie
klas 4 szkoły podstawowej jak i maturzyści.
Sprzęt pochodzi ze środków własnych i Urzędu Gminy. Posiadamy trąbki, saksofony, alty, tenory,
barytony, bas oraz instrumenty perkusyjne. Obecnie
uczestniczymy już nie tylko we wszystkich uroczystościach gminnych, ale reprezentujemy naszą gminę również w powiecie, województwie, a nawet w skali kraju.
Oprócz instrumentów także dzięki pomocy wójta dorobiliśmy się pięknych stroi.
Jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił w naszej
orkiestrze to serdecznie zapraszamy. Od września przeprowadzimy nowy nabór z terenu całej gminy. Wiek
nie gra roli, to przede wszystkim świetna zabawa i okazja do zdobycia nowych umiejętności. Nauka gry oraz
wypożyczenie instrumentu jest bezpłatne. W naszej or-
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Wielki sukces
małej Amelki!
Dzięki współpracy szkoły z Biblioteką Publiczną w Rzęczkowie nasza uczennica Amelia
Pacyno zajęła I miejsce w powiatowym konkursie
na interpretację wierszy „Niesforni bohaterowie”.
Amelka jest uczennicą klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie.

kiestrze panuje przyjazna atmosfera, o czym świadczy
chociażby fakt, że oprócz występów jeździmy także na
wspólne biwaki.
O swojej przygodzie z orkiestrą wspomina najstarsza członkini zespołu - Monika Mięsikowska.
Do orkiestry wstąpiłam, kiedy poszłam do pierwszej klasy gimnazjum. Moja starsza siostra grała tam już
na tubie, a ja sama jestem z muzyką związaną od urodzenia, więc również chciałam bardzo grać na jakimś
instrumencie. Tra�ło na tenor horn. We wrześniu minie
5 lat od rozpoczęcia mojej przygody z orkiestrą. Podoba
mi się w niej bardzo. Jest to dobry sposób, aby podszkolić swój słuch muzyczny oraz spotkać się ze znajomymi,
którzy również grają w orkiestrze. Jest to głównie pasja,
aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo, może będzie to również moje zajęcie w przyszłości.
PM

Amelia na pytanie kto ją przygotowywał odpowiedziała: „Pani Bogusia (Lewandowska), moja Pani
(Hanna Balcerak) i moja mama”. W tym przypadku
sukces miał więc wiele matek. Jak widać efekty są rewelacyjne.
Amelce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Współpraca kulturalna z Narodem Tatarów Krymskich
W dniach 17-20 maja w odpowiedzi na zaproszenie Kierownika Oddziału Kontaktów Zewnętrznych Medżlisu Narodu Krymsko-Tatarskiego Pana
Ali Hamzina, na Krymie przebywał przedstawiciel
Gminy Zławieś Wielka, Barbara Łukasik . Zaproszenie obejmowało udział w panelach dyskusyjnych oraz
konferencji międzynarodowej poświęconej
rocznicy deportacji Tatarów Krymskich
w głąb ZSRR, które rozpoczęły się 18 maja
1944 r.
Zaproszenie wystosowane do Władz
Gminy Zławieś Wielka jest owocem trwających od roku rozmów, prowadzonych
przez Barbarę Łukasik. Przedmiotem porozumienia jest szeroka współpraca kulturalna obejmująca przede wszystkim wymianę młodzieży szkolnej z Gminy Zławieś
Wielka i Krymu, a także wspólne organizowanie konferencji w naszej Gminie oraz w Symferopolu i Bachczysaraju, służących wzajemnemu
poznaniu, przełamaniu stereotypów oraz zbliżeniu
naszych społeczności. Podczas wizyty w Symferopolu nastąpiło o�cjalne przekazanie listu Wójta Gmi-

ny Zławieś Wielka Jana Surdyki skierowanego do
Medżlisu Narodu Krymsko-Tatarskiego oraz �agi
z herbem Gminy Zławieś Wielka na ręce Pana Ali
Hamzina.
Na głównym placu Symferopolu zgromadziły się
liczne rzesze mieszkańców Krymu oraz przybyłe z za-

granicy delegacje diaspory tatarskiej, pragnące swoją
obecnością upamiętnić los ojców i braci, którym nigdy
nie było dane powrócić do Ojczyzny.
Zwieńczeniem pobytu na Krymie był wspólny
wieczorny wyjazd do Bachczysaraju – dawnej stolicy

Chanatu Krymskiego, gdzie znajduje się Pałac Chanów, obecnie muzeum. Tatarzy oprowadzali gości po
pałacowym dziedzińcu, ogrodach i pałacowej nekropolii skrywającej prochy chanów, przywołując fakty ze
wspólnej historii naszych narodów. Z zaangażowaniem
odpowiadali również na pytania gości – m. in. o ustrój
polityczny Chanatu Krymskiego, relacje jakie
panowały w ówczesnym społeczeństwie i stosunki polityczne z sąsiednimi państwami.
Owocem przyjaznej atmosfery, jaka dominowała podczas konferencji, jest również
to, że do trzymania �agi naszej Gminy, która
zarazem nosi barwy �agi narodowej, chętnie
zgłosili się Ormianin oraz Ingusz, a za nią stanął Rosjanin.
Spotkanie na Krymie otworzyło nowy
rozdział kontaktów zagranicznych. Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły z terenu
Gminy Zławieś Wielka. Podczas wyjazdów na
Krym będzie istniała możliwość zorganizowania spotkania z rodzimymi artystami i rękodzielnikami, wycieczek krajoznawczych i bliższego poznania kultury
i wspaniałej tatarskiej kuchni.
Barbara Łukasik
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I Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej
Dnia 29 maja w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, pod patronatem honorowym Wójta Gminy Zławieś Wielka odbył się
I Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej.
Przybyłych gości i uczestników przywitała Dyrektor Maria Karpińska. Słowo wstępu wygłosił Jan
Surdyka Wójt Gminy. Występy oceniało profesjonalne Jury, w którym zasiadali: Przewodniczący
– Michał Rajewski, chórmistrz i muzyk, ks. dr Paweł Nowogórski, Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku oraz
ks. Wojciech Murawski, Proboszcz para�i pw. św.
Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej.
Do konkursu przystąpiło 32 solistów w czterech
kategoriach wiekowych: I - przedszkola, II - klasy I-III,
kategoria III - klasy IV-VI oraz najstarsi uczestnicy,
kategoria IV - gimnazja. Każdy uczestnik zaprezentował jedną pieśń lub piosenkę o tematyce religijnej.
Mimo wspólnego kryterium, utwory odznaczały się
różnorodnością stylów i eksponowały umiejętności
wokalne młodych artystów.
Część konkursową zamknął występ solowy Michała Rajewskiego, który zaśpiewał pieśni maryjne.
Następnie komisja konkursowa opuściła salę widowiskową, aby ocenić uczestników. Podczas obrad Jury
dla publiczności wystąpił zespół kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego im. bł. ks. Stefana
Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Repertuar
zespołu spotkał się z gorącym aplauzem słuchaczy.
W toku obrad Jury wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach:
W I kategorii:
• I miejsce – Maria Michalska z Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej, opiekun – Emilia Cychowska,
• II miejsce – Edyta Drużyńska ze Szkoły Podstawowej
w Siemoniu, opiekun – Teresa Czajkowska-Jędras,
• III miejsce – Anastazja Raniszewska z Zespołu Szkół
w Rzęczkowie, opiekun – Barbara Cimoch.

W II kategorii:
• I miejsce – Oliwier Stempień z Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej, opiekun – Małgorzata Waczyńska,
• II miejsce – Laura Majka z �lii Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej, opiekun – Barbara Prus,
• III miejsce – Katarzyna Foth ze Szkoły Podstawowej
w Łążynie, opiekun – Danuta Michalska.

• III miejsce – Maciej Miłek z Zespołu Szkół w Zlejwsi
Wielkiej, opiekun – Alicja Żelazek.
Nagrodę Grand Prix otrzymał Tomasz Zienkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Czarnowie, którego
opiekunem była p. Barbara Prus.
Przyznano także wyróżnienia.
Prócz nagród książkowych dla �nalistów oraz

W III kategorii:
• I miejsce – Adriana Starczewska ze Szkoły Podstawowej w Siemoniu, opiekun – Teresa Czajkowska-Jędras,
• II miejsce – Konrad Winogrodzki z Zespołu Szkół
w Złejwsi Wielkiej, opiekun – Małgorzata Waczyńska,
• III miejsce – Paulina Rutyna ze Szkoły Podstawowej
w Czarnowie, opiekun – Barbara Prus.
W kategorii IV:
• I miejsce – Karolina Białas z Zespołu Szkół w Górsku, opiekun – Janusz Heyka,
• II miejsce – Monika Ott z Zespołu Szkół w Złejwsi
Wielkiej, opiekun – Alicja Żelazek,

statuetki i odtwarzacza mp3 dla laureata Grand Prix,
wszystkim uczestnikom konkursu rozdano drobne
upominki.
Gratulujemy nagród, nauczycielom dziękujemy
za przygotowanie podopiecznych.
Składamy serdeczne podziękowania państwu Renacie i Romanowi Kocińskim za wsparcie �nansowe
I Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Religijnej.
Szczególne podziękowania kierujemy także do
szanownego Jury: p. Michała Rajewskiego, ks. dra Pawła Nowogórskiego oraz ks. Wojciecha Murawskiego za
profesjonalną ocenę uczestników konkursu, poświęcenie czasu i zaangażowanie.
GOKiS

Gminny Konkurs Ortogra�czny
o Pióro Wójta
16 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej obył się Gminny Konkurs
Ortogra�czny o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka. W opinii jury, któremu przewodniczyła p. Beata
Szumińska – nauczyciel języka polskiego z Torunia,
gimnazjaliści biorący udział w konkursie wykazali
się bardzo dobrą znajomością reguł ortogra�i i doskonale poradzili sobie z tekstem dyktanda.

Powstał Zespół Melodia
Wraz z początkiem 2012 roku w Złejwsi Małej
powstał zespół folklorystyczny pn. „Melodia”. Przez
tak krótki okres działalności kapela zrobiła prawdziwą
furorę i jest obecna na niemal wszystkich ważniejszych
wydarzeniach gminnych. Ponieważ na papierze nie
można oddać walorów słuchowych, gorąco zapraszamy do obejrzenia reportażu z treningu zespołu, a warto posłuchać, bo naszemu zespołowi wychodzi to naprawdę dobrze! Film można obejrzeć na naszej stronie
internetowej www.zlawies.pl w dziale ZWW TV.

EXP32kB

Zwycięzcą, który otrzymał Pióro i Statuetkę
Mistrza Ortogra�i ufundowaną przez Pana Wójta
Każdy z uczniów otrzymał dyplom i książkę.
Jana Surdykę, została Oliwia Cudak z Rzęczkowa,
Wszystkim
uczestnikom gratulujemy, dziękujemy
pierwsze miejsce zajął Bartosz Gorczyca ze Złejwsi
Wielkiej, drugie – Angelika Ptaszyńska z Górska, także nauczycielom prowadzącym za doskonałe
natomiast trzecie miejsce przypadło Kindze Sondej przygotowanie młodzieży.
GOKiS
z Rzęczkowa.
C M
Y

K

Gmina w Unii

Głos Gminny

lipiec - wrzesień 2012

9

Konferencja pn. „Pobudzenie aktywności

społecznej w Gminie Zławieś Wielka”
W dniu 24.04.2012 r. w nowo oddanym budynku
Wiejskiego Domu Kultury w Górsku mieszczącym
się przy ul. Leśnej 13/1 odbyła się I Konferencja pn.
„Pobudzenie aktywności społecznej w Gminie Zławieś Wielka”. Sympozjum zostało zorganizowane
przy współpracy Urzędu Gminy Zławieś Wielka ze
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”. Do udziału w spotkaniu zaproszone
zostały stowarzyszenia, organizacje, instytucje pozarządowe, nieformalne organizacje, para�e, dyrektorzy szkół, związki sportowe oraz KGW.
Celem przedmiotowego spotkania była prezentacja
potencjału gminy Zławieś Wielka oraz prezentacja stowarzyszeń i instytucji działających na terenie gminy, pobudzenie aktywności społecznej, zachęcenie do współpracy z samorządami oraz przedstawienie możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych. Ponadto zostały
omówione problemy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Konferencja została otwarta przez Pana Jana Surdykę - Wójta Gminy Zławieś Wielka, który przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił harmonogram spotkania. Wyraził nadzieję, że dzięki lokalnemu podejściu
konferencja będzie dobrym początkiem wzmocnienia
aktywności społecznej, poprawy samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym.
Ogólne wprowadzenie do tematyki konferencji, cele
spotkania, możliwości, potencjał stowarzyszeń i instytucji z terenu gminy oraz ogólne założenia, tj. zwiększenie
zainteresowania środkami zewnętrznymi i propozycja
utworzenia partnerstwa przedstawił pracownik Referatu
Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zławieś Wielka.
Podczas sympozjum Pani Mirosława Tomasik
– członek zarządu FAOW, Kierownik projektu „Dobry
Start”, przedstawiła „Model współpracy administracji
publicznej i organizacji pozarządowej” oraz założenia
projektu „Dobry Start”.
Pani Ewa Głodowska – Morawska, pełnomocnik
ds. współpracy z NGO w Urzędzie Marszałkowskim,
dokonała charakterystyki współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Pani Anna Dybowska – Kierownik Sekretaria- środków zewnętrznych pracownik Urzędu Gminy
tu Regionalnego KSOW, zaprezentowała działalność Zławieś Wielka, przedstawiła możliwości otrzymania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz „nowe moż- dotacji przez organizacje pozarządowe i inne podliwości wspierania działań partnerskich na wsi”.
mioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Pan Tadeusz Smarz – Prezes Lokalnej Grupy w ramach środków Urzędu Gminy Zławieś Wielka
Działania „Podgrodzie Toruńskie” przedstawił ogól- przeznaczonych na kulturę �zyczną i sport oraz na
ną charakterystykę funkcjonowania LGD oraz zasady kulturę.
i procedury uzyskiwania do�nansowania w ramach
Pan Piotr Młynarczyk Podinspektor ds. promoProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
cji i współpracy z mediami omówił formy promocji
Pan Piotr Grodzki podinspektor ds. promocji w organizacjach pozarządowych.
Gminy i funduszy UE Urzędu Gminy Zławieś Wielka
Po prezentacji wszystkich programów wywiązaoraz Kierownik Biura LGD „Podgrodzie Toruńskie”, ła się dyskusja dotycząca współpracy między organizaprezentował
możliwości
zacjami, a Urzędem Gminy
W dniach 5 – 20 czerwca 2012 r.
do�nansowania w ramach
Zławieś Wielka. Wspólnie
trwał
nabór
wniosków
w
ramach
działania
Wdrażania Lokalnej Strategii
zdecydowano kontynuować
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Rozwoju „Małe Projekty” oraz
i organizować większą ilość
w zakresie małych projektów.Konferencja
dobre przykłady projektów
spotkań
konferencyjnych
zaowocowała sporym zainteresowaniem
w ramach wdrażania LSR.
oraz warsztatowych. Pan
pozyskania środków unijnych, bowiem na to
Pan Bartosz Pikuła – AniAndrzej Walczyński Radny
działanie wpłynęło aż 19 wniosków.
mator z Regionalnego OśrodPowiatu Toruńskiego zaofeka EFS w Toruniu Europejskie Centrum Współpra- rował swoją pomoc w wypełnianiu wniosków unijcy Młodzieży, zaprezentował możliwości uzyskania nych oraz wskazał na inne możliwości pozyskiwania
dotacji dla osób bezrobotnych oraz do�nansowania do�nansowania przez organizacje pozarządowe. Głos
na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Progra- w dyskusji zabrała również Pani Malesza oraz Pani Domu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto zapewnił, browolska, które zasugerowały, aby częściej odbywały
że w ramach działalności ECPWM można uzyskać się takie spotkania. Wszystkie zainteresowane osoby
wsparcie przy tworzeniu partnerstwa lokalnych. Pani wyraziły swoją wolę nawiązania współpracy.
PG
Monika Foksińska Podinspektor ds. pozyskiwania

Internet w naszej gminie
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczących
radiowej sieci internetowej informujemy: operator �rma RFC przeprowadza już
próbne przyłącza.
Koszt korzystania z internetu będzie wynosił:
• w sołectwach, w których znajduje się maszt:
prędkość 2Mb – 39 zł; prędkość 4Mb – 45 zł; prędkość 6Mb – 59 zł
• w miejscowościach, w których nie będzie masztu koszt będzie dwukrotnie
większy.
Umowa zawierana będzie na 3 lata. Więcej informacji pod nr tel.:
+48 52 55 11 333 (poniedziałek-czwartek: 9:00-17:00, piątek: 8:00-16:00),
email: info@rfc.pl oraz www.rfc.pl

Szkoły Podstawowe z Rzęczkowa i Przysieka przystąpiły do pilotażowego programu MEN - CYFROWA SZKOŁA, z czego jedynie wniosek Zespołu Szkół w
Rzęczkowie został rozpatrzony pozytywnie. Na zakup pomocy przyznano w sumie
kwotę 50 tys zł. W ramach otrzymanej kwoty szkoła zakupi laptopy dla każdego
ucznia klasy czwartej w roku szkolnym 2012/2013, laptop dla nauczyciela służący
do zarządzania komputerami uczniowskimi oraz przygotuje nauczycieli do korzystania z platform edukacyjnych. Jedna z sal lekcyjnych stanie się salą multimedialną,
w której zainstalowana będzie tablica interaktywna oraz projektor multimedialny.
Wpłynie to na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły.
(za)
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Wysportowana Gmina

podsumowanie Europejskiego Tygodnia Sportu 2012
Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich to
inicjatywa Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Założeniem akcji jest promowanie zdrowego stylu
życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu.
Gmina Zławieś Wielka po raz pierwszy do tygodnia sportu przystąpiła w roku 2011. Choć było to
działanie spontaniczne ze względu na krótki czas przygotowania, to trzeba przyznać, że sama akcja spotkała
się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami. W związku z tym postanowiliśmy w roku 2012
kontynuować uczestnictwo w ETS. Tegoroczną edycję
Europejskiego Tygodnia Sportu (26.05) poprzedził
nieo�cjalny turniej o Mistrzostwo Gminy w FIFĘ11.
Jakie emocje towarzyszyły temu wydarzeniu, można
zobaczyć w naszym �lmowym reportażu.
O�cjalnie tegoroczną edycję Europejskiego Tygodnia Sportu rozpoczęliśmy w niedzielę 27.05.2012 r. od
otwartego Turnieju Siatkówki Plażowej, który odbył się
podczas Festynu Para�alnego w Złejwsi Wielkiej. Zawody toczyły się przy 30 stopniowym upale i trwały od
godz. 11 do 16. Podczas festynu rozegrane zostały również inne liczne konkurencje, zarówno dla młodszych jak
i starszych uczestników zabawy, m. in. mecz Oldboye vs
Księża, przeciąganie liny, czy ciągniecie traktora na czas.
Od poniedziałku 28.05 do czwartku 31.05 na boiskach sportowych w Złejwsi Małej i Złejwsi Wielkiej
rozgrywane były zawody sportowe dla przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów. Do turnieju szkół
przystąpiły wszystkie placówki z naszej gminy. Choć
wynik sportowy nie jest tutaj najważniejszy to trzeba podkreślić, że wszystkie szkoły bardzo aktywnie
zaangażowały się w całą akcję. Podczas zawodów
placówki wyróżniały się poprzez, m.in. transparenty,
t-shirty, trąbki. Było barwnie, wesoło i przede wszystkim zawodom towarzyszyła zdrowa rywalizacja.
Ostatniego dnia (02.06) w Złejwsi Małej odbył się
piłkarski turniej szkół podstawowych „O Puchar Wójta”. Zakończenie i podsumowanie Europejskiego Tygo-

dnia Sportu miało miejsce podczas Festynu Rodzinnego
w Przysieku. I to właśnie w Przysieku na uczestników
czekały niecodziennie wydarzenia sportowe, m.in.
Marsz Nordic Walking, Turniej w Boule. Zabawa trwała
do późnych godzin wieczornych mimo, że po raz kolejny w tym tygodniu pogoda sprawiła niemiłego psikusa.
Za pomoc w realizacji EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
składa serdeczne podziękowania �rmom:
- MARWIT
- Piekarni MR MAX
- Ciastkarni INCO
oraz szczególne podziękowania dla:
- Dyrektorów Szkół,
- Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej,
- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
- nauczycieli, a w szczególności Janusza Lemke i Tomka Tomkiewicza,
- Ks. Wojciecha Murawskiego,
- Radnej Małgorzaty Wiśniewskiej,
- Radnego Henryka Lizaka,
- Sołtysa Przysieka Radosława Pobutkiewicza,
- Łukasza Krzemińskiego i Krzysztofa Krzemińskiego,
- Renaty Dobrowolskiej i Marii Moulis,
- Janiny Babiarz.
Szczegółowe wyniki, zdjęcia i �lmy z tego wydarzenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
www.zlawies.pl

Sołectwa walczyły o prymat w gminie

I Mistrzem Turnieju Sołectw w piłce nożnej zostało
sołectwo Zławieś WIelka
EXP32kB

1.06 w Dzień Dziecka w ramach Europejskiego
Dnia Sportu mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, we wszystkich szkołach odbywały
się gry i zabawy ruchowe. Wieczorem tego samego
dnia do rywalizacji przystąpiły nieco bardziej „wyrośnięte dzieci”, bowiem po raz pierwszy w naszej
gminie zostały rozegrane Mistrzostwa Sołectw w Piłce Nożnej. Pierwszym o�cjalnym zwycięzcą zostało
sołectwo ZŁAWIEŚ WIELKA. Trzeba przyznać, że
pomimo pewnych obaw kwestii regulaminowych
zawody okazały się strzałem w dziesiątkę i z całą
pewnością będą kontynuowane w kolejnych latach,
dlatego już teraz zachęcamy sołtysów do kompletowania składów.
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Połamane drzewa
Połamane drzewa, pourywane dachy domów,
powalone słupy energetyczne i brak wody pitnej.
To efekt burzy, która przeszła z soboty na niedzielę
(7-8.07) w miejscowościach Górsk i Czarne Błoto.
To było istne tornado, które niszczyło wszystko co
spotkało na swojej drodze - komentują mieszkańcy
poszkodowanych wsi. Pracownicy gminni spotkali
się z naprawdę ciężkim zadaniem bowiem zabezpieczanie i usuwanie szkód zajęło wiele godzin
i miało miejsce na niespotykaną dotąd skalę.

Nawałnice spowodowały: uszkodzenia budynków mieszkalnych, samochodów, zerwanie linii
energetycznych, uszkodzenie silników oczyszczalni
ścieków, zniszczenie upraw, podmycie dróg gminnych, połamanie drzew w lasach.

PM

W wyniku porywistych wiatrów ucierpiał również pomnik przyrody w Górsku,
uszkadzając swym upadkiem garaż.

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
Ogłoszenia pojawiają się też na o�cjalnej stronie Urzędu Gminy: www.zlawies.pl oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE. Znajdą tam też Państwo szczegółowy
regulamin zamieszczania anonsów. UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie
Usługi spawalnicze,balustrady,ogrodzenia,bramy,wkłady
kominowe,naprawy na terenie całej gminy.Czarnowo,
TEL: 667 572 270
Zlecę rozplantowanie nawiezionej ziemi (ok 100 ton)
Górsk, tel. 607 770 340
Technik BHP szuka pracy (stażu)
TEL: 607 699 944.
Profesjonalny trening nordic walking od 1 lipca 2012r.
możliwość zorganizowania grup w Górsku, Czarnym Błocie, Rozgartach i Przysieku,
TEL: 606 998 523
Usługi ogólnobudowlane, budowa domów jedno i wielorodzinnych oraz wszelkich obiektów, wykończeniówka,
ogrodzenia, remonty. TEL: 609 858 411.
Rzetelna �rma ogrodnicza zaprasza do korzystania z usług.
Oferujemy koszenie trawników, wykaszanie nieużytków
oraz inne prace ogrodnicze. kosnik@kosnik.agro.pl,
TEL. 728 959 069.
KUPIĘ działkę rekreacyjną z domkiem lub bez, w okolicach Przysieka lub Portu Drzewnego
TEL. 56 651 92 32
Sprzedam działkę w Skłudzewie 45 arów
TEL. 783 263 409
Sprzedam wózek inwalidzki marki DUO, dwuosobowy,
zarejestrowany, na chodzie, cena do uzgodnienia TEL.
607 190 202 lub 783428029
Szycie na miarę ,�rany oraz przeróbki odzieży,. Górsk
TEL. 600 133 938
Naprawa komputerów,instalacja systemów operacyjnych
wraz z archiwizacją danych, budowa sieci komputerowych oraz kon�guracja urządzeń sieciowych, odzyskiwanie danych z dysków twardych oraz kart pamięci i wiele
innych; dojazd gratis
TEL 510 798 561
Zakład elektryczny wykonuje: instalacje elektryczne, instalacje odgromowe, pomiary elektryczne, nadzory, odbiory TEL. 56 678 09 72, 696 102 355

Sprzedam Citroena Xsara kombi rocznik 2004 instalacja gazowa, klima , abs, elektryczne szyby, hak, przebieg
320000 cena 8300 do negocjacji ,
TEL. 501 186 618, Czarne Błoto
Przyjmę ziemię oraz kupię hektar pod KRUS, Zławieś Mała
TEL. 506 371 303
Dotacje, doradztwo, fundusze UE, konsulting, dotacje unijne, grzegorz Nowakowski, biznes plany, consulting, doradztwo w pozyskiwaniu dotacji z UE, studium wykonalności.
Kompleksowa obsługa w zakresie pozyskiwania, monitorowania oraz rozliczania projektów współ�nansowanych
z funduszy UE. Doradztwo w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji z UE, moitoring i zarządzanie projektem współ�nansowanym z środków UE, rozliczenie projektu. Przygotowanie biznes planów oraz studiów
wykonalności oraz innych niezbędnych dokumentów.
TEL. : 787 889 579
Firma ciesielsko-dekarska z wieloletnim doświadczeniem
zaprasza do korzystania z usług, kompleksowe wykonawstwo: więźby, konstrukcje drewniane, pokrycia dachowe
(dachówka, blachodachówka, gont, pokrycia papowe),
usługi cięcia i gięcia blach, montaż okien i wyłazów dachowych, remonty dachów, naprawa elementów konstrukcyjnych.
TEL: 727 519 615 / 785 290 391
Naprawa komputerów, laptopów, instalacja windowsa
i programów, instalowanie nowych podzespołów komputerowych, montaż dekoderów do naziemnej telewizji
satelitarnej, możliwy dojazd
TEL. 696 639 408
Masaże skutecznie zwalczające cellulit, jednorazowo - 30
zł, seria 10 zabiegów 250zł.
TEL. 609 432 617
Mam do sprzedania piękną,dużą,palmę [ 3 m wysokości ],
w ładnej ceramicznej,białej donicy. Szczególnie polecam
do dużego pomieszczenia. Cena 450 zł.,odbiór osobisty
TEL. 669 744 830

Ogłaszamy wstępny nabór do punktu przedszkolnego
w Starym Toruniu przy ulicy Jaśminowej na rok szkolny 2012/2013, dla dzieci w wieku przedszkolnym. Punkt
otwarty będzie w godz. 6.30- 17.00. Oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych oferujemy: rytmik, zajęcia pro�laktyczno-kompensacyjne z logopedą, j. angielski
Koszt utrzymania dziecka wynosić będzie ok. 450zł/mc
wraz z wyżywieniem. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr.
TEL. 695 917 097
Licencjonowane Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie
ksiąg rachunkowych w zakresie rozliczeń: osoby �zyczne -zwrot VAT od niektórych materiałów budowlanych,
rozliczenia roczne z wysyłką e-pitów, rolnik czynny- Vat,
prowadzenie książki przychodów i rozchodów, oraz ksiąg
handlowych( pełna księgowość). Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg
i rozliczeń przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS. Adres
meilowy: hanna.iwicka@hantax.pl,
TEL. 501 527 295
22-latka szuka pracy, 3-letnie doświadczenie jako monter
elementów elektronicznych, technik żywienia. Interesuje
mnie praca na produkcji, w sklepie spożywczym, z odzieżą, gotowość do wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych, prawo jazdy kat.B w trakcie zdawania.
TEL. 725 103 827
Nasiona, cebulki, art. zoologiczne, kwiaty rabatowe,
drzewka owocowe, i ozdobne, nawozy, ziemia, art. rowerowe, narzędzia, AGD.
TEL. 603 508 036
KUPIĘ DZIAŁKĘ przy trasie nr.80, wymagany bezpośredni zjazd z drogi, min. 3000-5000m2, Zławieś Wielka,
Pędzewo lub Toporzysko. Gotówka.
TEL. 533 333 228
FOTOGRAF ślubny, OKOLICZNOŚCIOWY
TEL. 533 013 010
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Mieszkanie tra�ło w dobre ręce
Pod koniec maja w Urzędzie Gminy zostały
przekazane rodzinie z Górska klucze do lokalu socjalnego po bibliotece publicznej w Górsku.
Budynek nakładem środków gminnych wyremontowano i przystosowano dla potrzeb miesz-

kalnych. Rodzinę wybrała komisja powołana przez
Wójta na podstawie uprzednio złożonych wniosków. Nowi lokatorzy to rodzina wielodzietna, która znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Podziękowanie

Podziękowanie

Z ogromną wdzięcznością chciałabym podzięSkładam serdeczne podziękowania dla �rmy
kować każdej życzliwej osobie, która przekazała 1% Tartak Abler Przysiek za pomoc w naprawie domu
podatku na rzecz mojego kochanego męża Grzegorza w Czarnym Błocie rodzinie Dobrowolskich.
Król. Jeszcze raz bardzo dziękuję!
Wójt Jan Surdyka
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Konkurs:

„Skarby Powiatu
Toruńskiego”
W dniu 12 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół
w Górsku po raz drugi dzieci i młodzież naszej gminy
rywalizowały ze sobą w konkursie „Skarby Powiatu Toruńskiego”, którego głównym celem jest propagowanie
wśród młodych mieszkańców piękna ich małej ojczyzny.
Chcemy pokazać naszym uczniom, że wcale nie trzeba
wyjeżdżać daleko, aby zobaczyć wspaniałe obiekty, które są często nazywane niemymi świadkami historii. Na
terenie naszych miejscowości jest wiele kaplic, kościołów, dworów czy pomników przyrody, które przyciągają swoim urokiem. Zachęcamy, aby dzieci dostrzegały
to piękno wokół siebie i nieustannie poszerzały wiedzę
o historii naszej okolicy.
Honorowy patronat nad imprezą objął Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej w osobach pana wójta Jana Surdyki
i pani inspektor oświaty Małgorzaty Kapsy oraz Starostwo Powiatowe w Toruniu reprezentowane przez wicestarostę pana Dariusza Mellera, panią Agnieszkę Jankierską-Wojdę i pana Jana Krajewskiego, którzy ufundowali
dla wszystkich uczestników nagrody rzeczowe.
Do rywalizacji stanęło pięć szkół, trzy podstawowe:
Siemoń, Górsk, Zławieś Wielka i dwa gimnazja - Rzęczkowo oraz Górsk. Poziom konkursu był bardzo wysoki.
Wszyscy uczniowie, biorący w nim udział wykazali się
dużą wiedzą o zabytkach, znajdujących się na terenie
naszego powiatu. Zwycięzcami w kategorii szkoła podstawowa okazali się uczniowie ze Złejwsi Wielkiej w następującym składzie: Bartosz Babiarz, Wiktoria Drążkowska, Konrad Winogrodzki, tuż za nimi uplasował się Górsk
i Siemoń. W kategorii gimnazjum zwyciężyli przedstawiciele Rzęczkowa: Aleksandra Dynasińska, Klaudia Echolc,
Iwona Wichowicz, którzy wyprzedzili gimnazjalistów
z Górska. Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminę
na konkursie powiatowym w przyszłym roku szkolnym.
Opiekunom dziękujemy za pomoc i przygotowanie
uczniów, a uczestnikom za wspólną zabawę. Zapraszamy na kolejną edycję konkursu za rok.
Organizatorzy: Aleksandra Babiarz, Andrzej Walczyński

102 lata!

Największe wydarzenie sportowe w historii Polski dobiegło końca.
Na Euro nie mogło zabraknąć także akcentów naszej gminy. Na zdjęciu nasi
animatorzy sportu Janusz Lemke i Tomasz Tomkiewicz na meczu Polska-Czechy

Z tej okazji zaśpiewać tradycyjne „Sto
lat” jest zdecydowanie nie na miejscu. 7
czerwca 1910 r. na świat przyszła mieszkanka Rozgart Pani Elżbieta Walkowiak. Żeby
uzmysłowić sobie jak to dużo wystarczy
wspomnieć, że Pani Elżbieta przeżyła m.in.
I i II wojnę światową, przemiany ustrojowe
w Polsce i przełom XX i XXI wieku.Wójt
Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka osobiście odwiedził Jubilatkę i w imieniu swoim
oraz Przewodniczącej Rady Gminy złożył
najserdeczniejsze życzenia.
Gratulując jubileuszu, życzymy na
dalsze lata życia zdrowia i nieustającej pogody ducha.
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